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Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek,
potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego.


Jan Paweł II
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Od Redakcji
Lato już za nami, prawie… Pogoda nas
nie rozpieszczała i chyba dalej nie będzie.
Nie pamiętam takiego deszczu w żadne
wakacje, tylu błyskawic jednej nocy na
granatowym niebie też nie. Samych
formacji chmur w takim fantastycznym
ułożeniu także sobie nie przypominam.
Wszystko jakoś się zmienia, niby piękniejsze, bardziej zadziwiające zjawiska,
ale jakże dalekie, dzikie i zatrważające.
Huragany, tsunami, burze, powodzie…
Bardzo niszczycielskie siły. Daje mi to
wiele do myślenia, podobnie zresztą jak
spadki giełdowe, rewolucje w krajach
arabskich i wiele innych rzeczy związanych widocznie z teraźniejszością ale
pośrednio z przyszłością. Podobnie jak
zbliżające się wybory, ale nie zupełnie
pod względem procentów poparcia, lecz
raczej zachowań, które chcąc nie chcąc
odwzorowują obecne tendencje ludzkich
priorytetów.
Wszystko się zmienia oprócz tego
miejsca. Tu wszystko jest tak jak wczoraj.
Cisza, zapach jałowej gazy i oktaniseptu,
w ciszy melodyjnie mruczy radio, słońce
zagląda leniwie przez okno, za którym
słychać szept sosnowych drzew i delikatne odgłosy życia lasu…
Szukam doznań, które zamiast przytłaczać mnie, dadzą mi siłę do walki
o każdą złotówkę, energię do tworzenia
kolejnych akcji, świeżość dla nowych
pomysłów. Muszę czerpać siłę z czegoś
pozytywnego, miłości, ciepła, uśmiechu…
Bo takim już jestem dziwnym stworzeniem, które ceni w życiu uczucia,
duchowość, wrażliwość i tego potrzebuję do codziennej egzystencji. Ciepło
i uśmiech to pozytywna energia, miłość
to pożywienie duszy, radosne słowa są
darem dla serca, a czuły dotyk to balsam
dla skóry. Człowiek nie żyje dla stresu, dla
wielkiego domu, dla pieniędzy. Człowiek
żyje dla przyjemności z realizacji ukrytych w sobie pragnień. Mam takie jedno
ukryte. Może kiedyś się spełni.
Dziś przed Wami mały przegląd tego, co
było. Małe podsumowania i podziękowania. Dużo uczuć i mało tragedii.

Redaktor Naczelna
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OTOP bez tajemnic
Podsumowanie 2010 roku OTOP
Ubiegły rok rozpoczął się dosyć
pracowicie dla wszystkich działaczy
i wolontariuszy, ale też zaowocował
mnóstwem działań na rzecz naszych
pacjentów.
To, co warto podkreślić:
♥ Dzień Chorego – wolontariusze wręczyli upominki wszystkim naszym
podopiecznym w hospicjum stacjonarnym i domowym
♥ „Pola Nadziei” – kwestowaliśmy
przed wieloma kościołami, w Supermarkecie Tesco w Garwolinie, na
stacjach BP, wiele akcji odbyło się
w szkołach, ale ta kampania to także
koncert Kabaretu Moralnego Niepokoju w Otwocku. Zbierając fundusze
na bieżącą działalność hospicjów,
rozdaliśmy tysiące kwiatów żonkila.
Dla naszych wolontariuszy zorganizowaliśmy także konkurs na „nasze”
regionalne logo kampanii „Pola Nadziei”. Nagrodę podczas koncertu
KMN odebrał Hubert Gontarz wówczas uczeń VI kl Publicznej Szkoły
Podstawowej w Woli Władysławowskiej.
♥ 1% podatku i 100% serca – jak co roku
od stycznia do kwietnia przeprowadzamy akcję, w której zachęcamy
wszystkich do wpłaty 1% należnego
podatku na nasze stowarzyszenie.
To dzięki tym pieniądzom możemy
poszerzać obszar działania naszego
Hospicjum Domowego „Empatia”
i dojeżdżać do pacjentów, dzięki tym
funduszom możemy przyjmować
więcej pacjentów (nie 15 ale np. 25),
zakupywać sprzęt medyczny, środki
opatrunkowe i medyczne itd.
♥ Święta Wielkanocne – to czas akcji
rękodzieła młodzieży dla pacjentów.
Nasi szkolni wolontariusze bardzo
chętnie angażują się i własnoręcznie
przygotowują upominki dla pacjentów hospicjów.
♥ Miasto Miłosierdzia – Zaangażowaliśmy się w projekt Stowarzyszenia
Centrum Myśli Jana Pawła II. Uczest-

niczyliśmy w powstałym w centrum
stolicy Miasteczku organizacji pozarządowych. Promowaliśmy naszą
organizację oraz zachęcaliśmy przybyłych licznie mieszkańców do wolontariatu.
· Współpraca ze szkołami – od kilku
lat współpracujemy z kilkunastoma
szkołami w powiatach otwockim
i garwolińskim. Staramy się jak najlepiej tę współpracę utrzymać, ponieważ chcemy zaszczepić w młodych
ludziach bakcyla wolontariatu, po to
by wyrośli oni na wrażliwych obywateli. Chcemy ustrzec ich od obojętności w patrzeniu na świat i ludzi ich
otaczających.
♥ Sadzenie cebulek – posadziliśmy kolejne kilka tysięcy cebulek żonkile na
wiosenną kampanię „Pola Nadziei”
♥ „Hospicjum to też życie” – już kolejny
raz wzięliśmy udział w tej ogólnopolskiej kampanii promującej opiekę
paliatywną, hospicja i wolontariat.
W tym roku akcja ukierunkowana
była na pomoc dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów, pomoc psychologiczną oraz materialną.
Częścią akcji były oczywiście listopadowe kwesty na cmentarzach w naszych powiatach, kiermasz stroików
świątecznych wykonanych przez
uczniów współpracujących z nami
szkół, kwesta w supermarkecie Tesco

♥

♥

♥

♥
♥
♥

w Garwolinie, koncert w Garwolinie,
konkurs plastyczny „Słonik – mój
przyjaciel”.
Dzień Wolontariusza – Dla naszych
wolontariuszy w PMDK w Otwocku
wystąpił Tadeusz Ross.
Wigilia – pomoc finansowa w zorganizowaniu Wilgili w Hospicjum św.
Patryka oraz upominki i stroiki dla
pacjentów – aniołki wykonane przez
uczniów Gimnazjum w Osiecku z pomocą opiekunów.
Pomoc Pani Elżbiecie – zorganizowaliśmy akcję zbiórki pieniędzy dla
naszej pacjentki, która doświadczyła
wielu przykrych życiowych sytuacji
w tym samym czasie.
Msze św. za dusze zmarłych w naszych hospicjach – odbyły się cztery
„Hospicjon” wyszły trzy numery
Ponadto zakupiliśmy w 2010 r. 4 koncentratory tlenu, 16 materacy przeciwodleżynowych, środki medyczne
(opatrunki, środki przeciwodleżynowe, strzykawki itp.), higieniczne (pieluchy, chusteczki nawilżane, olejki
i płyny specjalistyczne oraz balsamy
do pielęgnacji), chemiczne (środki
czystości do Hospicjum św. Patryka) i spożywcze oraz specjalistyczne
środki opatrunkowe. Zapewniliśmy
opiekę ok. stu chorym w Hospicjum
Domowym „Empatia”, a tym, którzy
tego potrzebowali także pomoc socjalną.

(A. Wojtasiewicz)

Parę słów ze sprawozdania finansowego OTOP
Przychody z działalności statutowej Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w 2010 roku
wynosiły 152 990, 37 zł, z czego 42,14% to pieniądze z kwest i zbiórek organizowanych podczas
prowadzonych akcji; 52,94% to wpłaty z 1% podatku; a pozostałe 4,92% są to darowizny indywidualne zarówno od osób, które regularnie wspierają naszą działalność, jak również darowizny celowe.
Bez wątpienia największym zakupem stowarzyszenia był w ubiegłym roku samochód Fiat Panda 1.1 Actual, który kosztował 28 800zł (18,82% przychodów). Samochód ten pozwolił stowarzyszeniu zmniejszyć koszty dojazdu do pacjentów oraz objąć opieką pacjentów z jeszcze odleglejszych
miejscowości.
Pomoc bezpośrednia hospicjom w tym sprzęt medyczny, środki opatrunkowe, leki, środki spożywcze, badania, dojazdy do pacjenta – 40,18%.
Koszty przeprowadzonych akcji – 4%
Koszty szkoleń dla organizacji opp, obowiązkowe konferencje, szkolenia medyczne personelu
hospicyjnego – 6,5%
Wynagrodzenia i koszty wynagrodzeń – 28%
Koszty administracyjne – 2,5%
Sprawozdanie finansowe Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej opublikowano na stronie www.otophospicja.pl oraz https://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do – bazie Departamentu
Pożytku Publicznego.

(Stokrotka)
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HOSPICJUM DOMOWE

Hospicjum to nie instytucja!
Kieruje się zawsze jedną
niezmienną zasadą – pozwolić żyć godnie, w pełnym znaczeniu tego słowa.
Kiedy nikt już nie potrafi nic powiedzieć, gdy nadzieja gaśnie, sposobów brak, jedynym sensownym
wyjściem okazuje się telefon do hospicjum. Bo kiedy straszliwa choroba
wyczerpie wszelkie metody leczenia,
przychodzi czas na myśl o godnym
życiu. Życiu bez uciążliwego bólu,
bez ran, bez złych uczuć… Wtedy
jest ten czas, by odsunąć od siebie
natarczywe myśli o zniszczeniach,
jakich dokonała ta straszliwa choroba i spędzać czas z bliskimi, żegnając
wszystko, co zostawiasz za ostatnim
zakrętem życia.
Choroba nowotworowa najczęściej zaskakuje w najmniej odpowiednim momencie życia. Nie ważne
czy masz trzydzieści czy siedemdziesiąt lat. Nie masz czasu chorować.
Przecież masz swoje zadania, plany,
życie dzieci. Zawsze jest coś, co pcha
cię, byś szedł dalej i nie oglądał się za
siebie.
Kiedy słyszysz diagnozę, zapala
ci się w głowie czerwona lampka. Nie
dopuszczasz do siebie złych myśli. Ot
taka grypa! Tydzień dwa i wrócisz do
codzienności. Ale to nie jest takie proste, jak się z czasem okazuje. Kolejne
badania, terapie, wizyty w szpitalu,
czasem zabieg uświadamiają ci powagę sytuacji w jakiej się znalazłeś.
Pytanie dlaczego mnie to spotkało?
Inni przecież z tego wyszli, dali radę
i wrócili, choć odmienieni. Z każdym
zabiegiem stajesz się słabszy, widzisz
smutek w oczach tych, którzy cię kochają. Boli. Droga trudna, długa, a najgorsza bezsilność. I gdy mimo twojej
silnej woli walki, dobrej woli i ciężkiej
pracy lekarzy, twoje organiczne ciało
nie jest w stanie znieść już nic więcej,

wtedy stajesz przed pustką. Mimo
ciągłej nadziei, której coraz bardziej
zaprzeczają fakty, twoi bliscy fizycznie zmuszeni są do pochylenia głowy
nad brakiem siły i ujawnieniem gorzkich łez beznadziei i żalu do świata.
Brakuje środków, co muszą ukrywać,
byś ty nie miał poczucia winy. Pojawia
się strzęp emocji, brak wiary w lepsze
jutro – wrak.
Tymczasem należy wykorzystać
każdą chwilę, bo czas mija bezpow-

rotnie i jutro nie będzie wczoraj.
Wypisany ze szpitala, zamknięty
w czterech ścianach, bliski bezdechu, z potwornymi myślami, wśród
nich, ale nie swój. – I co dalej? Jest ból
w twojej głowie, ale nie tylko. Przeszywa cię na wylot, czujesz go niemal
w każdej swojej komórce – teraz już
wierzysz, że składasz się z atomów.
Miliony zdań, miliardy słów, biliony
myśli targają tobą na przemian. Sam
nie wiesz, co zrobić, by choć na chwilę wrócić do wspomnień, do tego, co
było przed. Nie da się bo przyszłość
wyprzedza przeszłość, roztaczając
nad tobą czarne wizje. Martwi cię, co
będzie dalej. Jak matka przetrwa koniec swojego ukochanego dziecka,
jak dziecko przetrwa odejście rodzica,
jak oni będą trwać bez ciebie? I to nieustające pytanie dlaczego? Dlaczego

ja? Dlaczego teraz? Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
Ktoś nie wytrzymał, nie dał rady
wszechstronnej bezradności i ciszy
odbijającej się od ścian. Brak sił, by
udźwignąć myśli spowodował ten
heroiczny krok. Brak sił w mięśniach
wycieńczonych conocnymi skurczami wstawania, brak sił w bębenkach,
które nie miały siły słuchać szlochu,
brak sił w oczach, które nie nadążały
pompować łez.
Jeden – dwa dni, wytrzymacie
z nadzieją i niepewnością na twarzy.
Snujesz domysły, nie oddadzą, nie
pozwolą zabrać, a może tak?
Po trzydziestu ośmiu godzinach
zjawia się istne zjawisko. Puka żwawo, ale z nutą niepewności do drzwi
domu, w którym przyszło ci przeżyć
tyle lat. Widząc cię uśmiecha się i z radością mówi „dzień dobry”. Słowo jak
balsam, choć nie słodki. Mówi prawdę, ale nie rani. Powoli, cierpliwie bez
pośpiechu. Rozmowa, wymiana zdań,
pouczenie. Instruktaż tego, co może,
co jest, co będzie. I druga osoba w jeden dzień, rozmowa, leki, uśmiechy.
Niby nic, ale ci ludzie, jakże zwykli,
pozostawili stabilność. Uszczknęli
pewności siebie. Jeszcze psycholog,
jak każdy boisz się tego słowa, które
kojarzy się z obłąkaniem, strachem
przed izolacją w dziwnym zakładzie.
Jednak nic strasznego. Zagląda wewnątrz, ułatwia chodzenie po cienkim lodzie myśli i uczuć. Przychodzi
powoli jak delikatna wiosna bosą
nogą stąpająca po zieleniącej się trawie.
Zaczynacie rozmawiać, korzystać
z każdej chwili. Przestajecie bać się
siebie, swoich spojrzeń. Połykasz czas
łapczywie, ale do ostatniego okruszka. W końcu porządkujesz swoje
sprawy. Myśli o pogodzeniu z tym dożywotnim wyrokiem były niedorzeczne, nieprawdopodobne, a z każdym
dniem stawały się chlebem powszedniejszym. Jak w litanii zegar powtarzał kolejne godziny. Trudne godziny
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sytuacji, które zawsze, tak wydawało
ci się, uwłaczają godności człowieka,
lecz dla was takie nie były, bo znaleźli
się wokół ludzie pełni miłości, zrozumienia, a przede wszystkim profesjonalizmu i radości życia.
Czymże jest hospicjum? To balsam dla zbolałego ciała, starganego
takimi rzeczami, jakich szary człowiek
nie potrafi sobie wyobrazić. Balsamem dla duszy miotanej ze skrajności w skrajność. Duszy z jednej strony
przepełnionej nadzieją Bożej Łaski,
z drugiej beznadziejnym żalem ściskanym w strachu przed nicością. Balsamem dla rodziny rozrywanej bólem
straty, bólem przeszywającym, jakby
w serce wrzynał się nóż dzieląc je na
małe kawałki. Balsamem dla bezsilności, bezradności w obliczu śmierci
powodowanej bezwzględną, wyniszczającą chorobą. Hospicjum to
zwiewny podkład muzyczny dla nadziei stąpającej po twoim pokoju…

(A. Wojtasiewicz)
HOSPICJUM DOMOWE „EMPATIA” pomaga chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe.
Profesjonalny zespół przyjeżdża
bezpłatnie do domu chorego. Zadaniem hospicjum jest dbanie o jak
najlepszy stan fizyczny, psychiczny
i duchowy każdego pacjenta oraz
wsparcie jego rodziny czy bliskich..
OTWOCKIE
TOWARZYSTWO
OPIEKI PALIATYWNEJ jako założyciel hospicjum w większości je finansuje. Zapewnia dojazd do pacjentów,
zakup sprzętu medycznego, z którego bezpłatnie każdy chory może
korzystać, środków opatrunkowych, badania oraz finansuje opiekę nad pacjentami ponad kontrakt
z NFZ.
Stowarzyszenie wspiera także
rodziny poprzez zakup środków
higienicznych, leków, środków pielęgnacyjnych, a także pomoc społeczną rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej.

Pola Nadziei 2011

– podsumowanie kampanii
Tegoroczne „Pola Nadziei” rozkwitły dość wcześnie i radośnie
przywitały wiosnę. Tknięci świeżością budzącego się do życia otoczenia, kampanię rozpoczęliśmy już
w marcu prelekcjami, które odbyły
się w szkołach.
Z całym impetem „Pola Nadziei”
ruszyły w kwietniu, kiedy to odbyło
się większość kwest przed kościołami, kwesta pakowania zakupów
w hipermarkecie TESCO w Garwolinie, akcja w dwóch warszawski
centrach handlowych (Janki i Targówek). W maju kontynuowaliśmy
zbieranie funduszy dla naszych
hospicjów, a w zaprzyjaźnionych
szkołach uczniowie – wolontariusze prowadzili swoje własne akcje
informacyjno charytatywne. Młodzi
ludzie robili gazetki o żonkilowej
kampanii, happeningi oraz zbiórki
funduszy dla naszych hospicjów.
XIV Ogólnopolską Kampanię
„Pola Nadziei” zakończyliśmy 29 maja
podczas powiatowego Festiwalu
Kultury w Otwocku, kiedy to w Parku Miejskim stanął zielono – żółty
namiot Otwockiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć mini wystawę
zdjęć z akcji prowadzonych przez wolontariuszy OTOP (koncertów, kwest,
spotkań, happeningów), porozmawiać o wolontariacie lub zgłosić się
do pomocy. Zachęcająca okazała się
Agnieszka w stroju pszczoły (symbol
pracowitego wolontariusza), która
z powodzeniem rozdawała dzieciom
żółte balony i cukierki.
Podczas kampanii dzięki naszym
wolontariuszom, ich zaangażowaniu
i poświęceniu zebraliśmy 17 206,09
zł a z lipcową żonkilową kwestą
w Celestynowie 18 005,99zł. Pienią-

dze te w całości przeznaczone zostały na bieżącą działalność Hospicjum
Domowego „Empatia” oraz pomoc
dla Hospicjum św. Patryka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz tym, którzy
pomogli w organizacji kampanii.
Ci którzy mięli swój udział w naszych „Polach Nadziei”:
Nieocenieni wolontariusze:
- gimnazjów z Otwocka, Karczewa, Kołbieli, Garwolina, Woli
Rębkowskiej;
- Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej;
- ZSR w Miętnem oraz ich opiekunów.
Marzena oraz Krzysztof Kotow
Hipermarket TESCO w Garwolinie
CH Janki
CH Targówek
Księża Proboszcze Parafii:
- Zesłania Ducha św. w Otwocku
- Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku
- Księdza
Kłopotowskiego
w Otwocku
- Niepokalanego Serca Maryi
w Otwocku
- Świętego Wincentego A Paulo
w Otwocku
- Matki Boskiej Częstochowskiej
w Józefowie
- Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
- Świętego Wita w Karczewie
- Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie
Serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną naszym podopiecznym.

(Stokrotka)
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OD UCHA DO DUCHA

Od wolontariuszy
o pomocy innym…
Nazywam się Ola Lasocka. Pracę
w wolontariacie rozpoczęłam trzy lata
temu, kiedy przyszłam do gimnazjum
w Osiecku.
Głównym powodem, dla którego
postanowiłam zostać wolontariuszem
była chęć pomocy i potrzeba zdziałania
czegoś dobrego. Zbiórki pieniędzy, czytanie poezji na Mszy Świętej w Otwocku to dla nas – młodzieży niewiele, ale
dla chorych znaczy to bardzo dużo.
Wszystkie akcje organizowane w Osiecku dają mi radość, bo wiem, że dzięki
nim ktoś inny poczuje ulgę w cierpieniu
i będzie mógł spędzić ostatnie chwile
swojego życia spokojnie, w dobrych
warunkach.
Gdy organizowaliśmy happening
w hospicjum w naszej miejscowości ludzie patrzyli się na nas zaciekawieni, zatrzymywali się, chcieli wiedzieć więcej
o instytucji, a przede wszystkim chcieli
pomóc. Bardzo się cieszyłam, że nasze
starania przynoszą efekty, że nasze
transparenty w kształcie serc otwierają
te prawdziwe – ludzkie serca.

Coś smacznego…
Faszerowane pomidory
6 średnich, twardych pomidorów
2 opakowania mrożonego
szpinaku
2 jajka
4 łyżki gęstej śmietany
1 główka czosnku
3 łyżki masła i 2 duże łyżki
mąki do zasmażki
Szpinak rozmrażamy w torebkach uprzednio je dziurawiąc,

Najważniejszym
wydarzeniem
w czasie pracy w wolontariacie była dla
mnie wizyta w hospicjum w Otwocku
przed Świętami Bożego Narodzenia,
kiedy to wręczaliśmy chorym prezenty
w postaci stroików i aniołków z masy
solnej. Widząc tych starszych ludzi budził się we mnie wstyd, że tak często narzekam na swoje życie, na to że czegoś
mi brakuje, podczas gdy oni szczerze
cieszyli się z podarunków i z paru minut ciepłej rozmowy. Ich twarze, całe
uśmiechnięte zaskoczyły mnie. Cierpią,
a mimo to nie tracą pogody ducha. Coś
niesamowitego. Ten dzień zdecydowanie najczęściej wspominam.

(Ola Lasocka uczennica Publicznego Gimnazjum w Osiecku)
Serdecznie dziękujemy
Robertowi
Stachowiczowi
i Wydawnictwu QLCO.
Agencja
Reklamowo-Wydawnicza
Quick Lopez Co.
za naszego Hospicjona

żeby nadmiar wody wydostał się
z torebek.
Robimy zasmażkę, dodajemy szpinak, mieszamy. Dodajemy 2 surowe jajka i śmietanę,
dobrze mieszamy wszystko
ciągle podgrzewając. Odstawiamy z kuchenki i dodajemy sól,
pieprz, wyciśnięte ząbki czosnku.
Mieszamy dokładnie a po ostudzeniu faszerujemy masą wydrążone pomidory, których część tę
od strony „ogonka” odcinamy,
aby umożliwić wydrążanie. Całość jemy na zimno. Można podawać na liściach sałaty (efekt
estetyczny).

Smacznego!
(Ewa Szczepańska)

Zgubne analogie
Czasem spotykam smutne osoby, które mówią: „czuję się jak
zbity pies” albo „jestem gruby
jak słoń”. Wszystkie tym podobne stwierdzenia wprowadzają
w stan smutku, zakłopotania, niemocy. Zastanawiam się zwykle, czy
ktoś kiedyś rozmawiał z kundlem
o stanie jego samopoczucia. Irracjonalne przekonania wywołują
realne emocje. Realne ale nie
adekwatne. Ile naszych lęków,
smutków, niepokojów pochodzi
z takich nieprawdziwych przekonań? Przychodzą one wtedy,
gdy jesteśmy oderwani od faktów. Dopadają nas, gdy nie mamy
kontaktu z rzeczywistością, gdy
żyjemy uprzedzeniami, wyuczonymi bezradnościami.
Nieustannie posługujemy się analogami. Nie wszystkie jednak są
na tyle adekwatne i prawdziwe,
że musimy je brać za dobrą
monetę. Z drugiej strony nie
możemy być też tacy strasznie
poważni. Odrobina autoironii,
humoru względem samego siebie jest wskazana, aby zachować
zdrowie psychiczne i równowagę duchową.
Pewien mnichów eremita mieszkał samotnie. Kilka razy w roku
chodził do miasta. Przy okazji
jednodniowej podróży zażywał
kąpieli w rzece. Pewnego razu
wrócił bardzo zasmucony, gdyż
przez nieuwagę, jak sądził zgubił swoją ulubioną kamizelkę. Po
następnej wyprawie do miasta
i nad rzekę wrócił rozradowany. Znalazł swoją zgubę. Okazało
się, że miał ją pod koszulą.
Wysłane z iPoda
(ks. Kazimierz Stasiak SAC)
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdecznie dziękujemy proboszczom parafii:

Podziękowania dla wolontariuszy i szkół:

Zesłania Ducha św. w Otwocku
Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku
Księdza Kłopotowskiego w Otwocku
Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku
Świętego Wincentego A Paulo w Otwocku
Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie
Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
Świętego Wita w Karczewie
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Celestynowie
za wsparcie naszej działalności.

Podziękowania dla Marzeny i Krzysztofa Kotow za nieocenioną pomoc w realizacji „Pól Nadziei” w Warszawie oraz
za obecność i duchowe wsparcie.
Podziękowania dla pana
Mirosława Przywózki – firma ACAD
za nieustającą pomoc!
Bardzo dziękujemy Samorządowi
Uczniowskiemu przy Publicznym
Gimnazjum w Kołbieli za wpłatę
210 zł na rzecz hospicjum.

Gimnazjum nr 2 w Otwocku im. Ireny Sendlerowej,
Gimnazjum nr 3 w Otwocku im. Tomasza Morusa,
Gimnazjum nr 4 w Otwocku im. Józefa Piłsudskiego,
Gimnazjum w Karczewie im. Bolesława Prusa,
Gimnazjum nr 1 w Józefowie,
Gimnazjum w Kołbieli im. Oskara Kolberga,
Gimnazjum w Osiecku im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Miętnem,
Gimnazjum w Woli Rębkowskiej im. Jana Pawła II,
Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
Gimnazjum nr 1 w Garwolinie,
Gimnazjum nr 5 w Garwolinie im. Janusza
Korczaka
za pomoc i realizację kampanii „Pola Nadziei”!

Serdecznie dziękujemy właścicielom
i pracownikom:
Hipermarketu TESCO Sp. z o.o.
w Garwolinie (ul. Kościuszki 61)
CH JANKI
CH TARGÓWEK
za zgodę na przeprowadzenie akcji „Pola
Nadziei” oraz pomoc i ciepłe przyjęcie.

To było…

Serdeczne podziękowania
za wpłaty na sprzęt
medyczny dla firm:
BAKS Sielski Kazimierz
– Karczew
MK ART. S.c. – Jatne
RIM Kowalczyk – Janki

wydarzenia

11 luty – Światowy Dzień Chorego – wolontariusze składali życzenia pacjentom
hospicjów
13 luty – Msza św. za dusze zmarłych w naszych hospicjach
11 marca – Dzień Kobiet w Hospicjum św. Patryka
15 marca – 29 maja – kampania „Pola Nadziei” prowadzona przez OTOP
02.04 do 22.05 – żonkilowe kwesty
29.05 – VIII Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku – zakończenie kampanii
12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
29 maja – Msza św. za dusze zmarłych w naszych hospicjach;
VIII Powiatowy Festiwal Kultury – zakończenie kampanii „Pola Nadziei”
1 czerwca – Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka – finał programu realizowanego przez
Fundację Hospicyjną – dzięki pomocy troje osieroconych przez naszych pacjentów
dzieci otrzymało prezenty w dniu swojego święta.
1-2 lipca – Konferencja w Krakowie kończąca Ogólnopolską Kampanię „Pola Nadziei”
10 lipca – kwesta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Celestynowie
28 – Msza za dusze zmarłych w naszych hospicjach o godz. 9:30 w Kościele pw. Zesłania
Ducha św. w Otwocku.

To będzie…
1 październik do 30 grudnia – Ogólnopolska Kampania „Hospicjum to też życie”
10 października – „Voice for Hospices”
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

reportaż
Pola Nadziei
w obiektywie

Dzień Chorego 2011

www.otophospicja.pl

– wolontariuszki z Publicznego Gimnazjum
w Osiecku z wizytą w Hospicjum św. Patryka

Hospicjum domowe
„Empatia”

Telefon kontaktowy:
(22) 710-94-35
w godz. 17.00–19.00
tel. kom. 501 060 462

